
Generieke Montagebeugel

en Overloopplaat

Voor montage van kabels aan dwarsliggers en voor het leggen van dwarsverbindingen heeft ProRail de 

Generieke Montagebeugel en Overloopplaat (GMO) ontwikkeld. Het doel van het toepassen van deze 

producten zijn het voorkomen van schade aan kabels bij onderhoud- en vernieuwingswerken en het 

ontmoedigen van kabeldiefstal.

Toepassing

De beugels zijn ontwikkeld voor kabels die in het spoor liggen ten behoeve van treindetectie, ATB-lussen, 

detectiepedalen, retourstromen en aarding door een doorslagveiligheid. De beugels mogen alleen worden 

toegepast op betonnen dwarsliggers (type NS90) en betonnen wisselliggers. De beugels zijn voorzien van 

voorgeboorde gaten die overeenstemmen met de boorzones van de dwars- en wisselliggers. 

De beugels zijn ontworpen voor het bevestigen van: 

� 2 maal retourstroomkabels van 120mm2 of 150mm2 + 1 maal 50mm2 of 70mm2 kabel

� 4 maal 50mm2 of 70mm2 kabels 

De overloopplaten worden alleen toegepast bij een oversteek van retourstroomkabels nabij een ES-las en 

zijn beschikbaar voor 120mm2 en 150mm2 kabels. Railpro heeft een compleet assortiment opgebouwd 

inclusief betonschroeven.

Regelgeving

De geleverde materialen worden conform SPC61310-11 geleverd en de montage dient te gebeuren conform 

ISV61310-11.
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NS90 dwarsligger

Wissels op betonnen liggers

GW

Gewoon wissel

SW

Symmetrisch wissel

EW

Engels wissel (creëert 4 rijrichtingen in zeer beperkte ruimte)

Wisselligger

Voor wisselliggers zijn de beugels gelijk voor alle posities per kabeltype.

Overloopplaten

Overloopplaten wordt gebruikt bij het oversteken van een of meerdere retourstroomkabels.

* is het benodigde aantal, niet de verpakkingsgrootte.

**Op verzoek van gebruikers is in overleg met ProRail gekozen voor een 60mm schroef i.p.v. 40mm.

Type kabel Alle Posities

2 maal 120/150mm2 + 1 maal 50/70mm2 PK32700

4 maal 50/70mm2 PK32706

Benodigd: Beton schroeven 7,5 x 60mm** 8002112 (2 stuks)*

Benodigd: Boor, beton, 6mm* 100mm 6417900

Type kabel Eindstuk (set van 2) Tussenstuk Verbindingsbeugel

Overloopplaten 2 maal 120mm2 PK32770 PK32760 PK32780 (2 stuks)*

Overloopplaten 4 maal 120mm2 PK32774 PK32764 PK32780 (2 stuks)*

Overloopplaten 2 maal 150mm2 PK32768 PK32758 PK32778 (2 stuks)*

Overloopplaten 4 maal 150mm2 PK32772 PK32762 PK32778 (2 stuks)*

Benodigd: Schroeven 8002112 (4 stuks)* 8002112 (4 stuks)* 8581700 (2 stuks)*

Type kabel Positie kop Positie helling Positie vlak

2 maal 120/150mm2 + 1 

maal 50/70mm2

PK32718 PK32722 PK32726

4 maal 50/70mm2 PK32732 PK32736 PK32740

Benodigd: Beton 

schroeven 7,5 x 60mm**

8002112 (2 stuks)* 8002112 (2 stuks)* 8002112 (1 stuk)*

Benodigd: Boor, beton, 

6mm* 100mm 

6417900 6417900 6417900


